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»KIB« ينشر الثقافة املالية بني الطلبة ذوي اإلعاقة
ضمن برنامجه املتميز لنشر الثقافة املالية بني الشباب 
والطلبة، قام بنك الكويت الدولي “KIB” مؤخراً باستضافة 
مجموعة من الطلبة ذوي اإلعاقة في زي��ارة ميدانية ملبنى 
البنك الرئيسي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة مبحافظة اجلهراء.وأتاحت هذه الزيارة للطلبة 
الفرصة للقيام بجولة ميدانية في الفرع الرئيسي للتعرف 

عن قرب على طبيعة العمل املصرفي، إلى جانب االطالع على 
مهام موظفي البنك في الفرع الرئيسي. كما قّدم فريق من 
البنك محاضرة تثقيفية للطلبة حول قيمة االدخار وأهمية 
التوفير منذ سن مبكرة.وبهذه املناسبة، أشار تصريح البنك 
إلى أن KIB يسعى دائماً البتكار املبادرات املتنوعة واملتميزة 
التي تهدف إلى التواصل مع مختلف شرائح املجتمع مبا فيهم 

الطلبة وخاصة من فئة ذوي اإلعاقة. حيث يهدف البنك من 
وراء هذه الزيارة لنشر الوعي املالي والثقافة املصرفية 
بني هؤالء الطلبة، إلى جانب منحهم جتربة عملية تثقيفية 
تساهم ف��ي تنمية قدراتهم إلدارة حساباتهم املصرفية 
وتعريفهم بكيفية إمتام معامالتهم، باإلضافة إلى تشجيعهم 

على العمل في القطاع املصرفي مستقبلياً.

تباين أداء املؤشرات الكويتية في ختام جلسة 
أمس  األربعاء، حيث ارتفع املؤشران العام واألول 
بنسبة 0.29 باملائة و0.4 باملائة على الترتيب، 

فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.05 باملائة.
وتقلصت سيولة البورصة الكويتية 17.8 
باملائة إل��ى 53.69 مليون دينار مقابل 65.35 
مليون دينار باألمس، كما تراجعت أحجام التداول 
18 باملائة إل��ى 204.24 مليون سهم مقابل 

249.13 مليون سهم بجلسة سابقة .
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 
البنوك بنمو نسبته 0.59 باملائة، فيما تراجعت 
م��ؤش��رات 5 قطاعات أخ��رى يتصدرها الرعاية 

الصحية بنحو 0.85 باملائة.
وج��اء سهم “العقارية” على رأس القائمة 
اخل��ض��راء لألسهم امل��درج��ة بنمو نسبته 9.96 
باملائة، بينما تصدر سهم “تعليمية” القائمة 

احلمراء متراجعاً بنحو 13.95 باملائة.
وحقق سهم “بيتك” أنشط سيولة بالبورصة 
بقيمة 8.88 مليون دينار مرتفعاً 0.25 باملائة، 
فيما تصدر سهم “األولى” نشاط الكميات بتداول 

20.91 مليون سهم مرتفعاً 1.45 باملائة.منصة 
“أو تي سي” تشهد ميالد سهم بورصة الكويت

م��ن ناحية أخ���رى، شهدت ال��ت��داوالت خ��ارج 
املنصة “أو ت��ي سي” ال��ي��وم، ب��دء ت���داول سهم 
بورصة الكويت، حيث بلغ آخر سعر للسهم 303 

فلوس.
ومت تنفيذ 155 صفقة على عدد 3.75 مليون 
سهم من أسهم “بورصة الكويت”، بقيمة 1.135 
مليون دينار، ليتصدر السهم تداوالت املنصة على 

كافة املستويات.
وبلغ حجم التداوالت اإلجمالي في منصة ال�”أو 
تي سي” بنهاية جلسة اليوم 3.81 مليون سهم 
ج��اءت بتنفيذ 158 صفقة حققت سيولة بقيمة 

1.137 مليون دينار.
وتصدر سهم “قطر األولى” القائمة اخلضراء 
بنمو نسبته 31.58 باملائة عند سعر 25 فلساً، 
فيما ت��ص��در سهم “نور لالتصاالت” القائمة 
احلمراء بتراجع قدره 11.11 باملائة عند سعر 24 
فلساً.قال نائب رئيس قسم البحوث بشركة كامكو 
لالستثمار، إن الصعود ف��ي ال��س��وق الكويتية 

استمر لعدة جلسات مسجالً مكاسب تركزت بشكل 
أساسي على األسهم القيادية والتشغيلية.

وأض��اف رائ��د دي��اب ل�”مباشر”، أن املكاسب 
طالت كذلك بعض األسهم بالسوق الرئيسي حيث 
كانت من بني األسهم األفضل على صعيد السيولة 

في الفترة األخيرة.
وأشار إلى اختراق مؤشر السوق األول حاجز 
ال� 7 آالف نقطة وتسجيل املؤشر العام مستويات 
جديدة نتيجة ه��دوء األوض���اع اجليوسياسية 
باملنطقة والعودة إلى العوامل األساسية للسوق 
كالترقيات األخيرة وخاصة على مؤشر مورغان 
ستانلي لألسواق الناشئة والتفاؤل الكبير من 

جذب سيولة واستثمارات أجنبية جديدة.
وتابع دي��اب: “إلى ذل��ك، يترقب املستثمرون 
النتائج السنوية لألسهم املدرجة والتوزيعات، 

التي من املتوقع لها أن تكون إيجابية”.
وأوض��ح دي��اب أن الصورة العامة للسوق ال 
تزال إيجابية بغض النظر عن التراجعات املؤقتة 
التي غالباً ما تكون بهدف جني األرباح ومعاودة 

التمركز.

استقبل علي محمد ثنيان الغامن – رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، أمس  االربعاء مببنى الغرفة، سعادة د. 

فيصل غازي املطيري - سفير دولة الكويت لدى مالطا.
في بداية اللقاء، رح��ب الغامن بسعادة السفير، حيث 
تطرق الى العالقات الثنائية وسبل تنمية أوجه التعاون 
بني البلدين الصديقني، م��ؤك��داً على أهمية ب��ذل مزيد من 
اجلهود لتطوير العالقات اإلقتصادية املشتركة، وذلك من 
خالل تبادل زيارة الوفود التجارية واإلقتصادية، للتعرف 
عن كثب بالفرص اإلستثمارية املتاحة في مالطا، وإطالع 
أصحاب األعمال الكويتيني على النظم والقوانني التي من 
شأنها تسهيل إجراءات املستثمر األجنبي. كما أكد إستعداد 
الغرفة على نشر الفرص اإلستثمارية املتاحة في مالطا على 

املهتمني من السادة أعضائها. 

كما قدم الغامن نبذه عن نشاط الغرفة التي تسعى إلى 
توطيد العالقات التجارية واإلقتصادية بني أصحاب األعمال 
الكويتيني ونظرائهم في مختلف دول العالم حيث تعد دولة 
الكويت من أكبر دول العالم من حيث حجم اإلستثمارات 

اخلارجية على صعيد القطاع اخلاص.
من جانبه، تقدم سعادة السفير بالشكر للغرفة على الدور 
الهام الذي تقوم به لتطوير العالقات التجارية بني البلدين، 
حيث أع��رب عن أمله بأن تقوم الشركات الكويتية بعمل 
شراكات إستراتيجية مع نظرائهم في مالطا لتفتح آفاقاً 

إقتصادية جديدة بني البلدين الصديقني.
وف��ي نهاية اللقاء، أع��رب سعادة السفيرة عن خالص 
امتنانه وتقديره لغرفة جت��ارة وصناعة الكويت على 

تعاونها، وما تقدمه من خدمات لقطاع األعمال.

»غرفة التجارة«: يجب تطوير العالقات 
االقتصادية مع  مالطا

جانب من اللقاء

53.69 مليون دينار 17.8 باملئة إلى  السيولة تقلصت 

سي« تي  »أو  تداوالت  يتصدر  البورصة  وسهم  تتباين  املؤشرات 

بعد مرور عام على تتويج مليونير الدانة من بنك 
اخلليج لعام 2018، حان الوقت أخيًرا لكشف اسم 
الفائز احملظوظ الذي سيحصل على جائزة املليون 
دينار كويتي. يعقد بنك اخلليج اليوم احتفااًل ضخًما 
ف��ي مت��ام الساعة 7 م��س��اء  بالقرب م��ن تشيزكيك 
فاكتوري في مجمع األفنيوز، يجري خالله السحب 
لتحديد الفائز. وقد نّظم البنك العديد من األنشطة 
التي انطلقت منذ يوم األحد وستستمر حتى موعد 

السحب، حتت عنوان “هنا الدانة”.
وأت���اح البنك الفرصة ل���زوار مجمع األفنيوز 
للمشاركة ف��ي مجموعة متنوعة م��ن األنشطة 
واأللعاب، للفوز بجوائز. وُتتاح فرصة املشاركة 
للجميع، لالختيار من بني األنشطة التي تتضمن 
لعبة حتديد مناطقهم السكنية على خريطة الكويت، 
وجت��رب��ة حظهم ف��ي لعبة ال��غ��واص ولعبة حظك 
نصيبك. وعند حائط “الدانة جتمعنا” سيتمكن زوار 
جناح بنك اخلليج من التقاط صور سيلفي ونشرها 
على وسائل التواصل االجتماعي باستخدام هاشتاق 
#هنا_الدانة. وعند النشر ستظهر صورهم كجزء 
من لوحة فسيفسائية كبيرة توضح رسالة مخفية 
سيتم الكشف عن معناها الليلة. وفي نهاية حفل 

اليوم، سيستمتع احلاضرون بأداء موسيقي مباشر 
من الفنان عبد العزيز الضويحي.

وق��ال م��س��ؤول أول االت��ص��االت اخل��ارج��ي��ة في 
بنك اخلليج، حمد ال���وزان: “وصلنا لليوم الذي 
ننتظره منذ ع��ام! سنكتشف اليوم َمن ِمن عمالئنا 
سيكون الفائز احملظوظ الذي سيحصل على جائزة 
املليون دينار كويتي، أكبر جوائز حساب الدانة 
على اإلطالق. يتميز حساب الدانة بجوائزه املجزية 
ف��ي السحوبات األسبوعية التي يحصل خاللها 
خمسة رابحني على أل��ف دينار كويتي لكل منهم، 
والسحوبات ربع السنوية التي تبلغ جائزة الفائز 
فيها 150،000 دي��ن��ار كويتي ف��ي ال��رب��ع األول  
و250،000 دينار في الربع الثاني و500،000 
دينار في الربع الثالث، حتى نصل إل��ى اجلائزة 
الكبرى التي تعادل املليون، والتي سنكتشف الليلة 
من سيكون الفائز احملظوظ فيها. ندعو اجلميع 
لزيارة جناحنا في مجمع األفنيوز واملشاركة في 
األنشطة الترفيهية هناك. كما سيتمكن زوارن��ا من 
املشاركة في الكشف التدريجي عن مفاجأة كبيرة، 
ستجعل حفل تتويج مليونير الدانة لهذا العام أكبر 

احتفاالتنا على اإلطالق!”

»اخلليج« يسحب إسم مليونير الدانة في احتفالية »هنا الدانة«

حمد الوزان

5 أشخاص   .. وأعلن عن فوز 
بسحب الدانة األسبوعي 

 أجرى بنك اخلليج سحب الدانة األسبوعي 
بتاريخ 14 يناير، وأع��ل��ن م��ن خ��الل��ه عن 
أسماء الفائزين اخلمسة خالل الفترة من  5 
– 9 يناير 2020 بجوائز نقدية قيمة كل منها 

1،000 دينار كويتي أسبوعياً.
وفيما يلي أسماء الفائزين اخلمسة لهذا 
األسبوع:  نضال فهمي احلامت وهاني موسى 
محمد امل��وس��ى ووف���اء علي ناصر الغصن 
وأماني عصام محمود ذيب محمود وفاطمه 
عبدالكرمي محمد الصقرهذا، ويجري بنك 
اخلليج سحب الدانة األخير اليوم في مجمع 
األفنيوز، وسيكشف هذا السحب عن مليونير 
الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة 
بقيمة مليون دي��ن��ار كويتي.ويشجع بنك 
اخلليج عمالء الدانة على زيادة فرص فوزهم 
عن طريق زيادة املبالغ التي يتم إيداعها في 
احلساب، باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني 
اجلديدة املتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني 

وتطبيق الهواتف الذكية.
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»البورصة« »أسواق املال«: فرص استثمارية واعدة في سوق رأس املال الكويتي
في خطوة تهدف إلى تعزيز عالقاتها مع املجتمع االستثماري العاملي، 
التقى وفد من شركة بورصة الكويت وهيئة أسواق املال مبجموعة من 
املستثمرين املؤسسيني العامليني، وذلك ضمن إطار مشاركتها في مؤمتر 
“CEEMEA” السنوي للفرص االستثمارية الذي تنظمه شركة “جي 
بي مورغان” للخدمات االستثمارية واملنعقد في الفترة من 14 إلى 16 
يناير 2020 في املقر اخلاص بهذه الشركة في العاصمة البريطانية 

لندن.

وكان الوفد قد سلط الضوء عبر سلسلة من االجتماعات املنفردة مع 
املستثمرين العامليني على الفرص االستثمارية الراهنة واملستقبلية 
في سوق رأس املال الكويتي، فضالً عن املبادرات املختلفة التي سيتم 
طرحها كجزء من املرحلة الثالثة من تطوير السوق، وذلك بهدف خلق 
وجهة استثمارية جاذبة للمصدرين واملستثمرين األجانب. كما اكتسبوا 
رؤى حصرية حول احتياجات وتوقعات املستثمرين من املؤسسات، 

باإلضافة إلى خبرتهم االستثمارية في البالد.

38 باملئة نسبة اإلنفاق  »األعلى للتخطيط«: 
على مشاريع خطة التنمية  

قال األم��ني العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية الدكتور خالد مهدي ان نسبة االنفاق 
على مشاريع خطة التنمية التي تشكل الكم 
االكبر من املشاريع االستثمارية والراسمالية في 

البالد بلغت حتى االن 38 في املئة.
واض��اف مهدي في تصريح للصحفيني على 
هامش مؤمتر صحفي خاص لالعالن عن موازنة 
2021/2020 ان هناك ت��وازن��ا ف��ي امل��وازن��ة 
واالبقاء على نسبة االنفاق الراسمالي ثابتة ما 
يدل على التزام الدولة بخطتها التنموية كونها 

هي املسار االستثماري لها.
واكد ان الدولة مستمرة في االنفاق الراسمالي 
وفق رؤية )كويت جديدة 2035( وان املشاريع 
االستراتيجية التي ب��دات في اخلطة اخلمسية 
السابقة والتي تسبقها باتت تشارف شيئا فشيئا 
على االجن��از وهناك العديد من املشاريع بدأت 

تتالءم اكثر مع جداولها الزمنية.
واوض��ح ان اول خمس سنوات كانت اغلبها 
متطلبات تشريعية وبنية حتتية والعديد من 
مشاريعها مت االنتهاء منها واالع��الن عنها اما 

اخلمس سنوات املقبلة فهي تتركز اكثر نحو 
املشاركة مع القطاع اخلاص موضحا انه اصبح 
هناك نوعية اكثر وانتقاء في مشاريع القطاع 

اخلاص في املرحلة املقبلة.
بدوره قال وكيل وزارة املالية املساعد لشؤون 
امليزانية العامة عبدالغفار العوضي في تصريح 
مماثل ان��ه حتى ه��ذه اللحظة بلغ العجز في 
امليزانية احلالية )2020/2019( مع اضافة 
ال10 ف��ي امل��ئ��ة املستقطعة لصالح صندوق 
االجيال القادمة 7ر3 مليار دينار كويتي )نحو 

12 مليار دوالر امريكي(.
واك��د ان االن��ف��اق الراسمالي يسير بصورة 
جيدة جدا في العديد من املشاريع العمالقة وعلى 
سبيل املثالي مت االنتهاء من )جسر جابر( وحزم 
1 و2 و3 من مشروع ميناء مبارك عالوة على 
مشاريع اخ��رى.واوض��ح انه مت اتخاذ عدد من 
االصالحات االقتصادية التي ال تظهر نتائجها 
مباشرة على امل��وازن��ة وإمن��ا حتتاج ال��ى فترة 
متتد من سنتني فاكثر لكي تظهر عوائدها على 

املوازنة. خالد مهدي

وتستضيف وفـــــدًا جتــاريًا مـــن أوكرانيا
على هامش فعالي�ات األسب��وع 
األوك��ران��������ي ال���ذي سيق��ام بدول��ة 
الكوي��ت بتنظيم من سفارة جمهورية 
أوكرانيا ل��دى الكويت خ��الل الفترة 
م��ن 19 – 24 يناير 2020، تستضي�ف 
غ���رف�ة جتارة  وصناعة الكويت يوم 
الثالثاء املوافق 21 يناير 2020 ف��ي 
مت����ام الساع���ة 10:00 صب��احاً 
وف�����داً جت��������اري��اً م���ن جمهورية 
أوكرانيا برئاسة الدكتور  أولكساندر 
ب��االن��وت��س��ا – سفير أوك��ران��ي��ا لدى 

الكويت، وذلك في لقاء ستقيمه الغرفة 
للفعاليات التجارية الكويتية مع 
اجل��ان��ب األوك���ران���ي ب��ه��دف مناقشة 
سبل توطيد العالقات التجارية بني 
البلدين الصديقني، و عرض الفرص 
اإلستثمارية املتاحة في شتى املجاالت 
و كذلك إق��ام��ة ال��ش��راك��ات التجارية 
بني الطرفني، حيث يضم الوفد ) 28 
( شركة ميثلون القطاعات التالية: ) 
الزراعة، امل��واد الغذائية، التكنلوجيا 
الذكية، السياحة، األدوية، اإلستثمار، 

العقار(، كما سيعقب اللقاء افتتاح 
م���ع���رض امل���ن���ت���ج���ات واخل����دم����ات 
األوك��ران��ي��ة حيث سيستمر املعرض 
يومي الثالثاء واألربعاء املوافق 21 

و22 يناير 2020.
وبهذه املناسبة تدعو الغرفة السادة 
األعضاء للحضور واملشاركة في هذا 
اللقاء وكذلك زيارة املعرض املصاحب 
له بكونه فرصة سانحة في فتح آفاق 
جت��اري��ة ج��دي��دة ب��ني دول���ة الكويت 

وجمهورية أوكرانيا.

2019 الكويتيون سادس أكبر مشتر للعقارات بتركيا في 
اظهرت بيانات احصائية تركية أمس  األربعاء أن الكويتيني جاؤوا في 

املرتبة السادسة من حيث شراء األجانب للعقارات بتركيا في العام املاضي.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة االحصاء التركية ان املواطنني 
الكويتيني اشتروا 1903 عقارات في 2019 ليحتلوا املرتبة السادسة بعد 
العراقيني الذين تصدروا القائمة بشراء 7596 عقارا في حني جاء االيرانيون 
ثانيا بشراء 5423 عقارا ثم الروس بعدد 2893 والسعوديون بعدد 2208 

واألفغان بعدد 2191 عقارا.
وأش��ارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات لألجانب في تركيا حققت 

ارتفاعا في العام املاضي بنسبة 7ر14 باملئة مقارنة بعام 2018 مبينة ان 
العدد االجمالي للمبيعات بلغ 45483 عقارا في عام 2019.

ولفت الى ان مدينة اسطنبول كانت اكثر امل��دن التركية بيعا للعقارات 
لألجانب في 2019 اذ بلغ عدد العقارات املبيعة 20857 عقارا تلتها )أنطاليا( 

بعدد 8951 ثم أنقرة بعدد 2539 و)بورصا( بعدد 2213 عقارا.
وكانت مؤسسة االحصاء التركية أعلنت في وقت سابق ان الكويتيني 
جاؤوا باملرتبة اخلامسة من حيث شراء األجانب للعقارات بتركيا في عام 
2018 بشراء 2199 عقارا وفي املرتبة الثالثة في عام 2017 بشراء 1691 

عقارا. 

»بيتك« يشارك في معرض 
»مرزام« للتصميم الداخلي

يشارك بيت التمويل الكويتي “بيتك”، في معرض 
“مرزام” للتصميم الداخلي ال��ذي ينطلق في أرض 
املعارض في مشرف – الكويت، وذلك في الفترة من 29 
يناير الى 1 فبراير، بهدف عرض خدماته ومنتجاته 
التمويلية للزوار واجلمهور، وتعريفهم بالعروض 
واخلصومات التي يقدمها للعمالء. ويجمع املعرض 
أفضل خبراء الديكور واملصممني واملوردين واملقاولني، 
بهدف توفير كل االحتياجات املتعلقة بتصميم وجتهيز 
امل��ن��ازل، املكاتب واملشاريع حتت سقف واح��د، كما 
يتضمن امل��ع��رض العديد م��ن الفعاليات وال��ن��دوات 

النقاشية واحملاضرات.
وتشارك املديرة التنفيذية للمنتجات املصرفية 
واالستثمارية في “بيتك”، نهال املسّلم في فعاليات 
املعرض عبر تقدمي محاضرة بعنوان “خطط ملستقبلك 
مع “بيتك”، تستعرض من خاللها اخلطط االستثمارية 

طويلة األجل املتنوعة التي يقدمها “بيتك”.
 مع اب��راز اهميتها في في تشجيع ثقافة االدخ��ار، 
مع حتقق عوائد استثماريه سنوية، باالضافة الى 
املنتجات االستثمارية املختلفة التي تشمل حساب 
الذهب وحسابات التوفير وال��ودائ��ع االستثمارية 

وغيرها.


